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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α02

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1123.Α

100%

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
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- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών
και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των
γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο
σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή
επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές
θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων,
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
6 x 0,22 =
1,32
Συνολικό κόστος άρθρου 2,02
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,02
(Ολογράφως) : δύο και δύο λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α09

Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

100%

Καθαίρεση ολοσώμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από αργολιθοδομές ή άλλα
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της
μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός της ολόσωμης περίφραξης ,ανωδομής και θεμελίων,
- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων,
- οι φορτοεκφορτώσεις και η μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, ο
καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η προσκόμιση
-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας.
Τιμή ανά μέτρο μήκους.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,20
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Α19

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

100%

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου
ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος
(διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού,
- η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων
Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος
με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
ΕΥΡΩ : 8,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
6 x 0,22 =
1,32
Συνολικό κόστος άρθρου 9,52
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,52
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα δύο λεπτά
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A.T.
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2151

100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)
- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών
- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού
- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματος
- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
θέση του ορύγματος
- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι
μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
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ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
6 x 0,22 =
1,32
Συνολικό κόστος άρθρου 5,32
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,32
(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα δύο λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2531

100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
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διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 89,80
(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2532

100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
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Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 104,00
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2532

100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Σελίδα 11 από 29

Τιμολόγιο μελέτης

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
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Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων
(αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 126,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2612

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρμογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
|
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο|
| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
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|
|
|
|
|
|

20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|

2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

|
|
|
|
|

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 7018

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|
|
Πεδίο εφαρμογής
|
|
|_________|______________________________________________|_____________________|
| Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
|
|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο|
| (mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
|
|_________|________|________________|____________________|_________|___________|
|
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
|
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|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________|
|
5,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 19,6
|
0,154
|
|
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
|
|
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
|
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
|
|
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
|
| 10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
|
| 12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
|
| 14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
|
| 16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
|
| 18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
|
| 20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
|
| 22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
|
| 25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
|
| 28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
|
| 32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
|
| 40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
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ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
35 x 0,22 =
7,70
Συνολικό κόστος άρθρου 19,20
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,20
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km), με παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)
35 x 0,22 =
7,70
Συνολικό κόστος άρθρου 8,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,90
(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4206

100%

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 67,00
(Ολογράφως) : εξήντα επτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4207

100%

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\45.03

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4503

100%

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από
το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια
ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων
και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το
πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η
απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της
επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΟΙΚ 56.43.02ΣΧ

Επενδύσεις επιφανειών σκυροδέματος με ξυλεία
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5604

100%

Επενδύσεις επιφανειών σκυροδέματος με ξυλεία τύπου ιρόκο ή μασαρατούμπα, δηλαδή ξυλεία
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, εμποτισμένη με αντιμυκητοκτόνα, αδιαβροχοποίηση κλπ σε
διαστάσεις όπως φαίνονται στις λεπτομέρειες της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια,
μεταφορά και τοποθέτηση της ξυλείας επί των επιφανειών από σκυρόδεμα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 55,00
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7102

100%

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.11

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς
μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου
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και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΟΙΚ 75.52.02ΣΧ

Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7541

100%

Επενδύσεις βαθμίδων ευθειών ή λοξών, με πλάκες τύπου άρτας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Επενδύσεις βαθμίδων με πλάκες πάχους έως και 4 cm(βατήρων/μετώπων). Η τιμή αναφέρεται σε μήκος
βατήρα έως και 30 cm και ύψος μετώπου έως και 18 cm. Σε περίπτωση που το μήκος βατήρα είναι
μεγαλύτερο των 30 cm, τότε η τιμή εργασίας πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο πλακόστρωσης (μ2).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.52.03ΣΧ

Καπάκια πέτρινων τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7541

100%

Καπάκια πέτρινων τοίχων ευθειών ή λοξών, με πλάκες τύπου άρτας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.

Καπάκια πέτρινων τοίχων με πλάκες πάχους 3 έως και 4 cm. Η τιμή αναφέρεται σε πλάτος τοίχου έως
και 50 cm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.98.1.ΣΧ

Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7398

100%

Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
1. Εξυγίανση και ενίσχυση της υπάρχουσας ασφαλτικής βάσης του γηπέδου (η δαπάνη των
συγκεκριμένων εργασιών καλύπτεται από άλλα άρθρα της παρούσας μελέτης).
2. Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα μονόφυλλο (monofilament) 5ης γενιάς από ίνες
πολυαιθυλενίου 100%, ύψους 55 χιλ., πυκνότητας 10.050 κόμβους ανά μ2, D tex 11.000, δίχρωμου
(σκούρο και ανοικτό πράσινο), βάσης πάχους - υποστήριξη πέλους 2 χιλ. από πολυπροπυλένιο διπλής
επίστρωσης ενισχυμένη με μικρο-ίνες. Το συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι 2.500 γρ. ανά μ2,ενώ
ο τάπητας πρέπει να είναι ανθεκτικός στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία (Ο τάπητας θα πρέπει να
είναι σε τμήματα 4μ. φάρδους τουλάχιστον και κατάλληλου μήκους έτσι ώστε όταν απλωθεί να
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καλύψει όλη την έκταση του γηπέδου με τον μικρότερο δυνατό αριθμό κομματιών. Τα κομμάτια αφού
τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση κολλιούνται μεταξύ τους με χρήση κατάλληλου γεωϋφάσματος
(joint tape) και πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών κατάλληλης για την χρήση αυτή). Ο νέος
χλοοτάπητας και γενικά όλα τα σχετικά ενσωματούμενα υλικά (π.χ. υλικό πλήρωσης του χλοοτάπητα
κλπ.) θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA γηπέδων ποδοσφαίρου και να
φέρουν τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03ΣΧ

Περίφραξη εξωτερική
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 64.26

100%

Περίφραξη εξωτερική, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενη
από:
1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εξωτερικής διαμέτρου Φ 2" , πάχους 3,00mm μεσαίους και
γωνιακούς.
2.Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα 4Χ4 εκ.
3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ.
Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδεροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδεροσωλήνες με
γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις γωνίες της περίφραξης) του
εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την
προστασία από τα νερά της βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο
(ούγια) σε πέντε σειρές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο της
μελέτης, κατασκευαστικά αναλόγων με την περίφραξη (από σιδεροσωλήνες και πλέγμα. Οι
πόρτες θα είναι μονόφυλλες, ύψους 2,00 μ. και πλάτους 1,00 μ. και όλες θα έχουν χιαστή
ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και
μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα,
σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η
μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες,
τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε
τέσσερις (4) σειρές, κατασκευής των θυρών και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη
κατασκευή της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της
μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μ2
Τιμή ενός m2 15,00
δέκα πέντε
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01ΣΧ

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών,
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

100%

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών πλήρως τοποθετημένα και
βαμμένα, με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Τα κιγκλιδώματα θα είναι ακριβώς
του ίδίου σχεδίου με τα υπάρχοντα που είναι τοποθετημένα στον πεζόδρομο της οδού Χαριλάου
Τρικούπη.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

λ1
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΟΙΚ 1ΣΧ

Εστίες γηπέδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 64.01ΣΧ

100%

Εστία 5χ5 πλήρες, έτοιμη για χρήση, τοποθετημένη στις αντίστοιχες βάσεις τους, με το δίχτυ της
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (Ι.Η.Α.)
λ1
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 400,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02ΣΧ

Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 64.1

100%

Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμάτων σε θέσεις όπως φαίνονται στα σχέδια. Στην τιμή
περιλαμβάνονται και οι σχετικές απαραίτητες εργασίες εγκιβωτισμού και πάκτωσης στο έδαφος.
Πλήρης περαιωμένη εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03ΣΧ

Μεταλλική κρήνη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 64.1

100%

Μεταλλική κρήνη τετράγωνης διατομής (15χ15) και ύψους 120 εκ. Το σώμα της κρήνης
είναι από χάλυβα χρώματος μαύρου ματ και η βρύση ανοξείδωτη. Στο δάπεδο τοποθετείται σχάρα
χυτοσιδηρή διαστάσεων 45χ45εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.06ΣΧ

Ξύλινος τραπεζόπαγκος εξωτερικού χώρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 64.1

100%

Ξύλινος τραπεζόπαγκος ενδεικτικών διαστάσεων 1.50Χ1.48Χ0.75 ή οποιωνδήποτε άλλων για την
φιλοξενία 6 ενήλικων ατόμων. Θα είναι κατασκευασμένος από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μη τοξική
(χωρίς Χρώμιο), βάμμένη με συντηρητικό μυκητοκτόνο εμποτισμού και με βερνίκι υψηλής αντοχής και
προστασίας, μη τοξικά. Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλης επεξεργασίας για αυξημένη
αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες θα είναι γαλβανισμένες. Στην
τιμή περιλαμβάνονται και οι σχετικές απαραίτητες εργασίες εγκιβωτισμού και πάκτωσης στο έδαφος.
Πλήρης περαιωμένη εργασία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α04.ΣΧ

Εκσκαφή χάνδακα ή λάκκου οποιωνδήποτε διαστάσεων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες κι επανεπίχωση με επιλεγμένα υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΔΟ 1123.Α
100%

Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως έως 40cm πλάτους και βάθους έως 70 cm για την τοποθέτηση καλωδίων ή
λάκκου διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m για την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των σιδηροϊστών σε
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με προσοχή για αποφυγή καταστροφών τυχών υπαρχόντων δικτύων με
οποιοδήποτε τρόπο (ακόμα και χειρονακτική εκσκαφή) ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε
νερό ή στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί
ξεχωριστά, με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την
αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως
φορτοεκφορτώσεως, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την
οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία
ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της περιγραφόμενης εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης
και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων ως ακολούθως:
"επιλεγμένο υλικό για τη διάστρωση του πυθμένα του χάνδακα μέσα στη οποία τοποθετείται Cu
αγωγός γείωσης,
"επιλεγμένο υλικό για τον εγκιβωτισμού των πλαστικών σωλήνων ή των σιδηροσωλήνων κάτω από
διελεύσεις οδών,
"προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης,
"επιλεγμένο υλικό για την πλήρωση μέχρι την στάθμη της υπόβασης για την δαπεδόστρωση.
Στην τιμή του χάνδακα ή του λάκκου περιλαμβάνονται όλα όσα περιγράφονται παραπάνω εκτός από την
προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση των σωληνώσεων ΡVC και χαλκού γείωσης που πληρώνονται
ιδιαιτέρως.
Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε εργασία για πλήρη και άμεση αποκατάσταση των ζημιών που θα
προκληθούν προς τρίτους.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής κι επανεπίχωσης των προϊόντων (m3)

Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 28

Άρθρο : ΗΛΜ 10.1.ΣΧ

Προκατασκευασμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40Χ40
εκατ. και βάθους 70 εκ. με χυτοσιδηρό καπάκι
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 10
100%

Προκατασκευασμένο οπλισμένο φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 40Χ40 εκατ.
Βάθους 70 εκ. με κάλυμμα πλαίσιο 40Χ40 εκ, εσωτερικών διαστάσεων φρεατίου 25Χ25 εκ. και βάθους
70 εκ., δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για την άφιξη και
αναχώρηση των τροφοδοτικών καλωδίων φωτισμού. Στις πλευρές του φρεατίου θα υπάρχουν ή θα
ανοιχθούν πλευρικές οπές με πλαστικό σωλήνα PVC Φ75/50 για την διέλευση του τροφοδοτικού
καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Στην τιμή περιλαμβάνονται και η προμήθεια και τοποθέτηση
χυτοσιδηρού καπακιού κατάλληλα προσαρμοσμένο πάνω στο φρεάτιο.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 110,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T.

: 29

Άρθρο : ΗΛΜ 101.3.ΣΧ

Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 9 μ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

100%

Χαλύβδινος ιστός κωνικής κυκλικής διατομής (κόλουρος κώνος), ύψους 9 μέτρων με διάμετρο οπής
στη βάση 168 mm και στην κορυφή 60 mm, συνεχώς μεταβαλλόμενης, αποτελούμενος από τον κορμό και
το έλασμα της βάσης με κατάλληλη διαμόρφωση στη κορυφή του για την προσαρμογή των φωτιστικών
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σωμάτων και θύρας επίσκεψης του κιβωτίου σύνδεσης των καλωδίων.
Ο κορμός του ιστού θα αποτελείται από ένα μοναδιαίο τεμάχιο (χωρίς εγκάρσια ραφή) κυκλικής
διατομής και θα κατασκευαστεί από έλασμα τουλάχιστον 3 χιλ.
Η διαμήκης ραφή θα είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτρο-συγκόλληση σε
λοξοτομημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η μέθοδος συγκόλλησης θα έχει αξιολογηθεί κατά ASME ΙΙ και CNR UNI 10011. Για τη συγκόλληση
αυτή θα δοθεί εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 mm σε απόσταση 60 cm από τη βάση. Για τη θυρίδα
αυτή και το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει με
κατάλληλο πορτάκι από Χυτοπρεσσαριστό Αλουμίνιο. Η στερέωση του θα γίνεται με ειδικά τεμάχια
που δεν θα εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και
σταθερή στερέωση του.
Το έλασμα της βάσης θα έχει διαστάσεις 400 x 400 x 20 mm και θα είναι κατασκευασμένο από υλικό
ποιότητας S235JR (St 37.2/DIN 17100) με πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2.
Θα φέρει 4 οπές διαστάσεων 27Χ50 mm για τη διέλευση των αντίστοιχων αγκυρίων ανάλογων
διαστάσεων. Η απόσταση των κέντρων μεταξύ δύο διαδοχικών οπών θα είναι τουλάχιστον 280 mm. Στο
κέντρο του φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού με δύο εσωραφές (εσωτερικά και εξωτερικά).
Ο κορμός συγκολλάται στο έλασμα όπως φαίνεται στο τυπικό σχέδιο που συνοδεύει την τεχνική
περιγραφή και στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες της συγκόλλησης.
Η μέθοδος συγκόλλησης του πέλματος της βάσης θα είναι ημιαυτόματη με σύρμα ποιότητας SG 2
πάχους 1?1,2 mm. Η συγκόλληση θα έχει γίνει από συγκολλητές πιστοποιημένους κατά ΕΝ 287. Η
μέθοδος συγκόλλησης και οι συγκολλητές θα έχουν πιστοποιηθεί από τρίτο ανεξάρτητο γραφείο
ελέγχου. Οι ανοχές κατασκευής του ιστού θα είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40.
Οι ιστοί μετά τη συγκόλληση τους θα ελεγχθούν οπτικά και διαστασιακά, θα διορθωθούν τυχόν
οξείες ακμές με τρόχισμα και θα προωθηθούν για γαλβάνισμα εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip
Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει:
- Καθαρισμό επιφάνειας σε μπάνιο Hcl,
- Ξέπλυμα με νερό,
- Επεξεργασία επιφάνειας με αμμωνιούχα άλατα (flux) για την καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου,
- Ξήρανση - Προθέρμανση σε στεγνωτήριο,
- Εμβάπτιση σε μπάνιο τετηγμένου ψευδαργύρου θερμοκρασίας 450o C και καθαρότητας >98,5% κατά
ISO 1461. Η πρώτη ύλη που τροφοδοτείται το μπάνιο θα είναι ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής
καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,995%.
Οι ιστοί μετά το γαλβάνισμα επιθεωρούνται 100% οπτικά για τυχόν επιφανειακά ελαττώματα και θα
γίνει δειγματοτοληπτικός έλεγχος του πάχους γαλβανίσματος το οποίο είναι κατά ΙSO 1461. Θα
φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 και κατά CE
ΕΝ40-5/2002.
Όλα τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν την παραγγελία των ιστών.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.000,00
(Ολογράφως) : χίλια

A.T.

: 30

Άρθρο : ΗΛΜ 52.5.ΣΧ

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση πίλαρ με πίνακα διανομής πλήρες στεγανό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (πίλαρ) ηλεκτροδότησης
ηλεκτροφωτισμού.
Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ
(σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό
κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις
του θα είναι τέτοιες ώστε να περιλαμβάνουν τον πίνακα διανομής και το μετρητή της ΔΕΗ. Το
εσωτερικό του πίλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους
ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0.60 m περίπου θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη της
ΔΕΗ και ο άλλος για τον πίνακα διανομής. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα, η
οποία θα φέρει οπή καλυμμένη με ανθεκτικό πολυκαρμπονικό υλικό έτσι ώστε ή ένδειξη του μετρητή
της ΔΕΗ να είναι ορατή και ευανάγνωστη δίχως να απαιτείται το άνοιγμα της πόρτας, και ο δεξιός
με δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα
είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή
στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλαρ με την
βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που
προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια
στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα
όργανα της ΔΕΗ. Στον χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει κατασκευή από
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σιδηρογωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Οι καλωδιώσεις των ιστών
θα εισέρχονται στον πίνακα από κάτω μέρος του πίλαρ και του πίνακα διανομής μέσα σε πλαστικό
σωλήνα διατομής τουλάχιστον Φ90, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός της; βάσης στήριξης του πίλαρ.
Το επάνω μέρος του πίλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής
κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής
καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα
αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο ενσωμάτωσης
του πίλαρ και όλων των απαιτούμενων υλικών, το φρεάτιο επίσκεψης καλωδίων και γείωσης, καθώς
επίσης η στεγανή διανομή (πίνακας) πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλειοδιακόπτες- γενικό διακόπτηχειροκίνητο κι αυτόματο χειρισμό- ρελέ διαφυγής κλπ, μέγιστου απαιτούμενου αριθμού αναχωρήσεων
ηλεκτροφωτισμού, ρευματοδότη 16 Α, χρονοδιακόπτη ή φωτοκύτταρο, φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και
διακόπτη χειρισμού για πρόσβαση σε βραδυνή εργασία στην οποία απαιτείται φωτισμός του πίλαρ,
επανεπίχωση της βάσης και της γείωσης, τριγωνική γείωση (πλευράς μήκους τουλάχιστον 2,5 μέτρωνκορυφές εντός πλαστικού φρεατίου) και τον αγωγό σύνδεσης της με το πίλαρ, η δαπάνη της εργασίας
πλήρους κατασκευής και σύνδεσης με τις εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές, η δαπάνη σύνδεσης
της γείωσης και η δαπάνη των ελέγχων, δοκιμών και ρυθμίσεων, η δαπάνη υλικών κι εργασίας για
την απαραίτητη εγκατάσταση (κονσόλα, γωνίες, καλωδιώσεις- παροχή ΔΕΗ, κλπ.) για την σύνδεση του
μετρητή της ΔΕΗ παροχής και των απαραίτητων εγγράφων-σχεδίων που θα ζητήσει η ΔΕΗ και κάθε άλλη
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική
λειτουργία σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα
δείγμα προς έγκριση.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.200,00
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T.

: 31

Άρθρο : ΗΛΜ 102.3.ΣΧ

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3X1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x1.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός,
υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία πλέγματος επισημάνσεως,
αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m μήκους)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 32

Άρθρο : ΗΛΜ 102.4.ΣΧ

Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 3X2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 102

100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3x2.5 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός,
υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κώς, πέδιλα, αναλογία πλέγματος επισημάνσεως,
αναλογία άμμου κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m μήκους)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,50
(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΗΛΜ 60.2.ΣΧ

Προβολέας οδοφωτισμού ασύμμετρης δέσμης με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης
ισχύος 250 W /400 W
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 60
100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση επί τραβέρσας ενός προβολέα ηλεκτροφωτισμού
ασύμμετρης δέσμης με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και ισχύος 250 W /400 W.
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση του προβολέα θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα δείγμα
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με τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης προς έγκριση .

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 34

Άρθρο : ΗΛΜ 104.2.ΣΧ

Κουτί διακλάδωσης 100Χ100 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 104

100%

Κουτί διακλάδωσης πλαστικό στεγανό διαστάσεων 100X100 mm (προστασίας IP55) για τις διακλαδώσεις
αξονικών καλωδίων. Θα περιέχει τουλάχιστον τέσσερις οπές (και μία οπή στη βάση του κυτίου για
την αποστράγγιση των νερών) επί πλαστικών στυπιοθλιπτών για καλώδιο 4Χ2,5 και διακλαδωτήρα ή
κλέμες πορσελάνης για καλώδιο ΝΥΥ τ.χ. δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα
δείγμα προς έγκριση.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 35

Άρθρο : ΗΛΜ 104.3.ΣΧ

Ακροκιβώτιο διανομής καλωδίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 104

100%

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ακροκιβωτίου διανομής που να φέρει στο κάτω μέρος δύο
οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου, καλωδίου της
απαιτουμένης διατομής και στο επάνω μέρος μία οπή για την διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου
στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως των τεσσάρων προβολέων. Το ακροκιβώτιο θα είναι βαθμού
προστασίας IP-54, κλάσης ΙΙ και θα φέρει σήμανση CE.
θα διαθέτει 4 πόλους, με τρεις θέσεις ανά πόλο, και θα είναι σχεδιασμένο για συνδεσμολογία
γέφυρας. Θα είναι εφοδιασμένο με ασφαλειοθήκη 8.5 x 31.5/ 380 V κατάλληλη για ασφάλεια μέχρι 20
A και κατάλληλο για καλώδια παροχής με διατομή 16 mm2 στην είσοδο και 2.5 mm2 στην έξοδο. Θα
είναι κλάσης ΙΙ (κατά EN605981). Τέλος περιέχονται κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και
τού αγωγού γειώσεως των προβολέων.
Ο ανάδοχος πριν την τοποθέτηση των ακροκιβωτίων θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία ένα
δείγμα προς έγκριση.

Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 36

Άρθρο : ΗΛΜ 45.1.ΣΧ

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2 μαζί με τα μικρουλικά που απαιτούνται, δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για
την εγκατάσταση του υπογείου δικτύου γειώσεως μέσα στο σκάμμα όδευσης του σωλήνα διέλευσης των
υπόγειων καλωδίων.
(1 m μήκους)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,50
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 37

Άρθρο : ΗΛΜ 45.2.ΣΧ

Αγωγός γυμνός (τύπου ΝΥΑ) χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπόγειου δικτύου
γείωσης με τον ιστό, τα φωτιστικά σώματα ή τους προβολείς με το ακροκιβώτιο που βρίσκεται μέσα
στους ιστούς φωτισμού και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών
για πλήρη και κανονική λειτουργία του δικτύου φωτισμού.
(1 m μήκους)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 38

Άρθρο : ΗΛΜ 103.2.ΣΧ

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα τύπου φαναράκι αλουμινίου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση επίτοιχου φωτιστικού σώματος τύπου φαναριού
κατασκευασμένο από αλουμίνιο μαζί με τον λαμπτήρα led 12 W, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε
ύπαιθρο, μαζί με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων στο ηλεκτρικό
δίκτυο, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, ήτοι σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια των 10 Α στον πίνακα του κτιρίου για την ασφάλεια της γραμμής
των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

: 39

Άρθρο : ΗΛΜ 101.1.ΣΧ

Σιδηροϊστός ύψους 3,00 μέτρων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

100%

Χαλύβδινος ιστός ύψους 3 μέτρων από χαλυβδοσωλήνα, τα πρώτα δύο (2) μέτρα του ιστού από διατομή
4'' και το υπόλοιπο ένα (1) μέτρο του ιστού από διατομή 3''. Ενδιάμεσα στη σύνδεση θα μπει
διακοσμητικό μπρούτζινο δακτυλίδι. Σε απόσταση 60 cm περίπου από τη βάση θα υπάρχει κατάλληλη
θυρίδα η οποία θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι (η στερέωση του οποίου θα γίνεται πάνω στον ιστό
με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του)
για την διέλευση του ακροκιβώτιου-γκοφρέ και την σύνδεση των καλωδίων, ενώ στη βάση θα υπάρχει
(στο κέντρο της θα φέρει οπή για τη συγκόλληση του κορμού με δύο εσωραφές εσωτερικά και
εξωτερικά) συγκολλημένη πλάκα διαστάσεων 30Χ30Χ1.50 cm, με τρία (3) ενισχυτικά πτερύγια
στηρίξεως πάχους 15 mm, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου και τέσσερις οπές (απόσταση από κέντρο σε
κέντρο δύο διαδοχικών οπών 25 cm) για την αγκύρωση του ιστού στη βάση από μπετόν. Η αγκύρωση
του ιστού πάνω στη βάση θα γίνει με αγκύριο το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) κοχλίεςντίζες μήκους τουλάχιστον 80 cm, διαμέτρου Φ20 mm, σπείρωμα μήκους 0,30 μ. καλώς επεξεργασμένο
και οι οποίοι θα στερεωθούν χιαστί με σιδηρογωνίες ενώ ο ιστός θα σταθεροποιείται πάνω στις
ντίζες και θα σφίγγεται με οκτώ (8) περικόχλια τοποθετημένα πάνω και κάτω της πλάκας έδρασης
για την εύκολη ζυγοστάθμιση του ιστού. Η κορυφή του ιστού θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένη για
την τοποθέτηση διπλού φωτιστικού σώματος όπως προδιαγράφεται σε επόμενο άρθρο. Ο ιστός μετά την
σχετική προεργασία (απόξεση - καθαρισμό κ.λ.π.) θα βαφεί με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις
ντούκο χρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες της αρεσκείας της επίβλεψης.
Ο ιστός θα παραδοθεί έτοιμος και σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 40

Άρθρο : ΗΛΜ 103.1.ΣΧ

Διπλό φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας Φ30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

100%
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Διπλό φωτιστικό σώμα τύπου μπάλας διατομής Φ300 mm ακρυλική, μαζί με τις δύο γρύφες και τα
μπράτσα τοποθέτησής του πάνω στον ιστό. Στην τιμή του φωτιστικού συμπεριλαμβάνονται και οι δύο
λάμπες led ισχύος 15 W, μαζί με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης στο άκρο του
ιστού, σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και ρυθμίσεώς του, για πλήρη και καλή λειτουργία. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια των 10 Α στον πίνακα του κτιρίου για την ασφάλεια της γραμμής
των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 41

Άρθρο : ΗΛΜ 103.3.ΣΧ

Επιδαπέδιοι προβολείς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση επιδαπέδιου φωτιστικού σώματος τύπου σποτ
κατασκευασμένο από πλαστικό μαύρου χρώματος μαζί με τον λαμπτήρα led 5W, κατάλληλο για συνεχή
λειτουργία σε ύπαιθρο, μαζί με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεων
στο ηλεκτρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, ήτοι σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλεια των 10 Α στον πίνακα του κτιρίου για την ασφάλεια της γραμμής
των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,00
(Ολογράφως) : επτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.64

Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Φιλύρα (τίλιο), Tilia platyphyllos, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος
2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 16-18 εκατοστά
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5 Δένδρα κατηγορίας Δ5
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.64
Φιλύρα (τίλιο), Tilia platyphyllos, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως
2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 16-18 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.31

Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Κερκίς (Κουτσουπιά),Cercis siliquastrum, μπάλα χώματος 18
λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5 Δένδρα κατηγορίας Δ5
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.31
Κερκίς (Κουτσουπιά),Cercis siliquastrum, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00
έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.18

Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Έλατο κοινό, Abies cephalonica, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος
1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5 Δένδρα κατηγορίας Δ5
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.18
Έλατο κοινό, Abies cephalonica, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00
μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.32

Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Ιλεξ,Ilex aquifolium, μπάλα χώματος 8 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60
μέτρα, περίμετρος κόμης 0,80
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5210
100%

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4
ΝΑΠΡΣ Δ02. 4.32
Ιλεξ,Ilex aquifolium, μπάλα χώματος 8 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα,
περίμετρος κόμης 0,80
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.35

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Σάλβια
(Φασκομηλιά), Salvia officinalis, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 5220
100%

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.
ΝΑΠΡΣ Δ06. 2 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας Π2
ΝΑΠΡΣ Δ06. 2.35
Σάλβια (Φασκομηλιά), Salvia officinalis, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30
μέτρα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη".
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του
κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα
στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών
ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08

Προμήθεια φυτικής γης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1620

100%

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),
εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα
ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για
την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως) : έξι

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,30
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά
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A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

100%

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIOS LAPPAS
Ημερομηνία: 2019.06.20 13:30:13 EEST
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